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Defaulting debtors are apparently as old as the institution of property and that may be almost, 

if not quite, as old as human society itself. 

And the fraudulent debtor, the one who strips himself of his property so that his creditor may

not get his debt paid, is also an ancient phenomenon.

Max Radin, Fraudulent Conveyances in California and the Uniform Fraudulent Conveyance Act, 

27 CAL.L. REV. 1, 1 (1938).
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Fraudulent Transfers and Voidable Fraudulent Transfers and Voidable 

Preferences IPreferences I
�� Fraudulent TransfersFraudulent Transfers

�� Fraudulent conveyance law is designed to recover for the benefitFraudulent conveyance law is designed to recover for the benefit of creditors of creditors 

property (or its value) that was transferred: (i) with property (or its value) that was transferred: (i) with actual intent to hinder, actual intent to hinder, 

defraud or delay creditorsdefraud or delay creditors; (ii) by an; (ii) by an insolventinsolvent for for less than reasonably less than reasonably 

equivalent valueequivalent value or (iii) so as or (iii) so as to render the transferor insolventto render the transferor insolvent or with or with 

unreasonably small capital with which to run its businessunreasonably small capital with which to run its business

�� Voidable Preference: Preferential PaymentVoidable Preference: Preferential Payment of, or of, or Preferential giving of Preferential giving of 

CollateralCollateral to secure, a preexisting debtto secure, a preexisting debt

�� PreferencePreference lawlaw empowersempowers the the recoveryrecovery forfor the benefit of the the benefit of the generalgeneral

unsecuredunsecured creditorcreditor constituencyconstituency money money oror otherother assetsassets ((oror itsits valuevalue) ) thatthat

was was paidpaid onon a a prepre--existingexisting unsecuredunsecured//underunder securedsecured debtdebt oror givengiven to secure to secure 

the the repaymentrepayment of a of a prepre--existingexisting unsecuredunsecured oror underunder securedsecured debtdebt, in all , in all 

instancesinstances withinwithin a a finitefinite periodperiod of time of time thatthat commencescommences to run, most to run, most 

usuallyusually,, at theat the start of start of anan in in courtcourt bankruptcybankruptcy case.case.

Avoidance Provisions in a Local and Cross-border Context:

A Comparative Overview December 2008, André Boraine, Insol Technical Series No. 7, 

p. 1
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Fraudulent Transfers and Voidable Fraudulent Transfers and Voidable 

Preferences IIPreferences II
�� USUS

�� Fraudulent Treatment: Fraudulent Treatment: 

�� Uniform Fraudulent Transfer Act  and Bankruptcy Code Sec 548Uniform Fraudulent Transfer Act  and Bankruptcy Code Sec 548

�� Voidable Preferences: Voidable Preferences: 

�� BankrupcyBankrupcy Code Sec. 547Code Sec. 547

�� California: California: The State of The State of CaliforniaCalifornia grantsgrants preferencepreference recoveryrecovery

powerspowers to to anan assigneeassignee forfor the benefit of the benefit of creditorscreditors

�� NLNL

�� FraudulentFraudulent PreferencePreference: Dutch : Dutch CivilCivil Code  Code  sectionsection 3:45 and 3:45 and sectionsection 42 42 

BankruptcyBankruptcy CodeCode

�� VoidableVoidable preferencespreferences: : sectionsection 47 47 BankruptcyBankruptcy CodeCode
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ProsPros
�� PreventPrevent fraudfraud (fraudulent)(fraudulent)

�� Debtor shouldnDebtor shouldn’’t be able to fraudulently conceal or transfer assets beyond t be able to fraudulently conceal or transfer assets beyond 

reach of his creditors when he reach of his creditors when he knowsknows he is, or is about to become, he is, or is about to become, insolventinsolvent

�� But does a debtor know: Sample: Section 2 UFTA InsolvencyBut does a debtor know: Sample: Section 2 UFTA Insolvency

�� (a) A debtor is insolvent if the sum of the debtor's debts is gr(a) A debtor is insolvent if the sum of the debtor's debts is greater than eater than 

all of the debtor's assets, at a fair valuation.all of the debtor's assets, at a fair valuation.

�� (b) A debtor who is generally not paying his [or her] debts as t(b) A debtor who is generally not paying his [or her] debts as they hey 

become due is presumed to be insolvent.become due is presumed to be insolvent.

�� Promote equityPromote equity among creditors (among creditors (paripari passupassu rather than preferential treatment of rather than preferential treatment of 

general unsecured creditors)general unsecured creditors)

�� Insolvent Debtor shouldnInsolvent Debtor shouldn’’t be able to favor one creditor over otherst be able to favor one creditor over others

�� Discourage harassmentDiscourage harassment of Debtorof Debtor

�� Creditors with special leverage or diligence shouldnCreditors with special leverage or diligence shouldn’’t be able to harass Debtor & t be able to harass Debtor & 

thereby get preferential treatmentthereby get preferential treatment
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ConsCons

�� PredictabilityPredictability

�� Creditors donCreditors don’’t always know theyt always know they’’re dealing with an insolvent debtor; re dealing with an insolvent debtor; 

if dealing in good faith and for value, why shouldnif dealing in good faith and for value, why shouldn’’t transactions be t transactions be 

inviolate?inviolate?

�� Avoidance of insolvencyAvoidance of insolvency

�� Debtors should be free to trade out of their difficulties, risk Debtors should be free to trade out of their difficulties, risk of having of having 

transactions unwound makes this more difficulttransactions unwound makes this more difficult

�� FreedomFreedom (& sanctity) of (& sanctity) of contractcontract
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Business transactions raising fraudulent transfer & Business transactions raising fraudulent transfer & 

preference issuespreference issues

�� WorkoutsWorkouts

�� Where thereWhere there’’s a deal with one creditor & not otherss a deal with one creditor & not others

�� Preferential or not?Preferential or not?

�� LBOLBO’’ss, Leveraged Buy Out, Leveraged Buy Out

�� Where the target entityWhere the target entity’’s assets are pledged to secure payment of the s assets are pledged to secure payment of the 

buyout price, to the prejudice of the unsecured creditors of thebuyout price, to the prejudice of the unsecured creditors of the targettarget

�� Insider transactionsInsider transactions

�� E.g., transfer of assets within group of companies, blanket guarE.g., transfer of assets within group of companies, blanket guaranty of anty of 

debts of sister or parent companydebts of sister or parent company
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Common differences among Common differences among 

jurisdictionsjurisdictions
�� Relevance of Relevance of state of mind of debtor and/or of creditorstate of mind of debtor and/or of creditor

�� Is transaction saved if Is transaction saved if debtordebtor had no intent to prefer?had no intent to prefer?

�� Is transaction saved if Is transaction saved if creditorcreditor had no knowledge of debtorhad no knowledge of debtor’’s s 

insolvency?insolvency?

�� Protection of Protection of ordinary course of businessordinary course of business paymentspayments

�� Validity of giving Validity of giving security for preexisting debts?security for preexisting debts?

�� Length of Length of suspect periodsuspect period (also differs among different types of (also differs among different types of 

transactions) (transactions) (hardening periodhardening period))

�� Requirement of Requirement of proof of insolvencyproof of insolvency

�� Creditor safe harborCreditor safe harbor protectionsprotections

�� Requirement of debtor intent to preferRequirement of debtor intent to prefer

�� Requirement that Requirement that debtordebtor knowknow of its own insolvencyof its own insolvency

�� Requirement that the Requirement that the creditor knowcreditor know of debtorof debtor’’s insolvencys insolvency
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Roman History(2nd c. B.C.)Roman History(2nd c. B.C.)

ActioActio PaulianaPauliana D 22.1.38.4D 22.1.38.4
�� In In FabianaFabiana quoquequoque actioneactione et et 

PaulianaPauliana, per , per quamquam quaequae in in 
fraudemfraudem creditorumcreditorum alienataalienata suntsunt
revocanturrevocantur, fructus , fructus quoquequoque
restituunturrestituuntur: : namnam praetorpraetor id agit, id agit, 
ut ut perindeperinde sintsint omniaomnia, , atqueatque si si 

nihil nihil alienatumalienatum essetesset: quod non : quod non 
est est iniquuminiquum ((namnam et et verbumverbum
"restituas", quod in "restituas", quod in hachac rere praetorpraetor
dixit, dixit, plenamplenam habethabet

significationemsignificationem), ut fructus ), ut fructus 
quoquequoque restituanturrestituantur. . 

�� In the In the FabianFabian and and PaulianPaulian action, action, 

which are used to recover what which are used to recover what 
has been alienated has been alienated in fraud of in fraud of 
creditorscreditors, the profits must also be , the profits must also be 
restored. For the praetor restored. For the praetor 
intervenes so that the situation intervenes so that the situation 

might be as if nothing had been might be as if nothing had been 
alienated at all. It is therefore in alienated at all. It is therefore in 
no sense inequitable that the no sense inequitable that the 
profits should be included in the profits should be included in the 

act of restitution, since the act of restitution, since the 
praetor uses the words praetor uses the words ‘‘you are you are 
to restoreto restore’’ in their fullest sensein their fullest sense

My Fair Credit 

http://www.myfaircredit.com/forum/viewtopic.php?p=19547&sid=a78424fc37da27219c09480e46b22f5b

The Roman Law library

http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/
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UK HistoryUK History (1571)(1571)

�� Statute of Elizabeth Statute of Elizabeth 
�� ““[[f]orf]or the avoiding and abolishing of feigned the avoiding and abolishing of feigned covinouscovinous and and 

fraudulent fraudulent feoffmentsfeoffments, gifts, grants, alienations, conveyances, , gifts, grants, alienations, conveyances, 

bonds, suits, judgments and executions, as well of lands and of bonds, suits, judgments and executions, as well of lands and of 

tenements and chattels . . . devised and contrived of malice, frtenements and chattels . . . devised and contrived of malice, fraud, aud, 

covincovin, collusion, or guile, to the end, , collusion, or guile, to the end, purpose and intent, to delay, purpose and intent, to delay, 

hinder or defraud creditorshinder or defraud creditors and others . . . [they] . . . shall be utterly and others . . . [they] . . . shall be utterly 

voidvoid . . . and of no effect . . .. . . and of no effect . . .””

�� Avoidance Provisions in a Local and CrossAvoidance Provisions in a Local and Cross--border Context: A Comparative Overview border Context: A Comparative Overview 
December 2008, AndrDecember 2008, Andréé BoraineBoraine, , InsolInsol Technical Series No. 7, p. 3Technical Series No. 7, p. 3

�� http://www.scribd.com/doc/28568614/Statutehttp://www.scribd.com/doc/28568614/Statute--ofof--ElizabethElizabeth--FraudulentFraudulent--ConveyancesConveyances--15851585
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UNCITRAL UNCITRAL InsolvencyInsolvency GuidelinesGuidelines 2005 2005 

(i)(i)
�� AvoidableAvoidable transactionstransactions

�� 87. The 87. The insolvencyinsolvency lawlaw shouldshould includeinclude provisionsprovisions thatthat applyapply retroactivelyretroactively and are and are 
designeddesigned to to overturnoverturn transactionstransactions, , involvinginvolving the the debtordebtor oror assetsassets of the of the estateestate, , 
and and thatthat have the effect of have the effect of eithereither reducingreducing the the valuevalue of the of the estateestate oror upsettingupsetting
the the principleprinciple of of equitableequitable treatmenttreatment of of creditorscreditors. . 

�� The The insolvencyinsolvency lawlaw shouldshould specifyspecify the the followingfollowing types of types of transactiontransaction as as avoidableavoidable: : 

�� (a) (a) TransactionsTransactions intendedintended to to defeatdefeat, , delaydelay oror hinder the hinder the abilityability of of creditorscreditors to to 
collectcollect claims claims wherewhere the effect of the the effect of the transactiontransaction was to put was to put assetsassets beyondbeyond the the 
reachreach of of creditorscreditors oror potentialpotential creditorscreditors oror to to otherwiseotherwise prejudiceprejudice the the interestsinterests of of 
creditorscreditors; ; 

�� (b) (b) TransactionsTransactions wherewhere a transfer of a transfer of anan interest in interest in propertyproperty oror the the undertakingundertaking of of 
anan obligationobligation byby the the debtordebtor was a was a giftgift oror was made in exchange was made in exchange forfor a a nominalnominal oror
lessless thanthan equivalent equivalent valuevalue oror forfor inadequate inadequate valuevalue thatthat occurredoccurred at a time at a time whenwhen
the the debtordebtor was insolvent was insolvent oror as a as a resultresult of of whichwhich the the debtordebtor becamebecame insolvent insolvent 
((undervaluedundervalued transactionstransactions); and ); and 

�� (c) (c) TransactionsTransactions involvinginvolving creditorscreditors wherewhere a a creditorcreditor obtainedobtained, , oror receivedreceived the the 
benefit of, more benefit of, more thanthan itsits pro rata pro rata shareshare of the of the debtordebtor’’ss assetsassets thatthat occurredoccurred at a at a 
time time whenwhen the the debtordebtor was insolvent (was insolvent (preferentialpreferential transactionstransactions).).

UNCITRAL Insolvency Guidelines 2005, p. 152 e.f.
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UNCITRAL UNCITRAL InsolvencyInsolvency GuidelinesGuidelines 2005 2005 

((iiii))
�� Security interestsSecurity interests

�� 88. The insolvency law should specify that, notwithstanding that88. The insolvency law should specify that, notwithstanding that a a security security 
interestinterest is effective and enforceable under law other than the insolvencis effective and enforceable under law other than the insolvency law, it y law, it 
may be subject to the avoidance provisionsmay be subject to the avoidance provisions of insolvency law on the same of insolvency law on the same 
grounds as other transactions.grounds as other transactions.

�� Establishing the suspect periodEstablishing the suspect period

�� 89. The insolvency law should specify that the transactions desc89. The insolvency law should specify that the transactions described in ribed in 
recommendation 87, subparagraphs recommendation 87, subparagraphs (a)(a)--(c), (c), may be avoided if they occurred may be avoided if they occurred 
within a specified period (within a specified period (the suspect period)the suspect period) calculated retroactively from a calculated retroactively from a 
specified date, being either the date of application for, or comspecified date, being either the date of application for, or commencement of, the mencement of, the 
insolvency proceedings. The insolvency law may specify differentinsolvency proceedings. The insolvency law may specify different suspect periods suspect periods 
for different types of transaction.for different types of transaction.

�� Transactions with related personsTransactions with related persons

�� 90. The insolvency law may specify that the suspect period for a90. The insolvency law may specify that the suspect period for avoidable voidable 
transactions involving transactions involving related personsrelated persons is longer than for transactions with is longer than for transactions with 
unrelated persons.unrelated persons.

�� 91. The insolvency law should specify the categories of persons 91. The insolvency law should specify the categories of persons with sufficient with sufficient 
connection to the debtor to be treated as related persons.connection to the debtor to be treated as related persons.

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/05-80722_Ebook.pdf



14

UNCITRAL UNCITRAL InsolvencyInsolvency GuidelinesGuidelines 2005 2005 

((iiiiii))

�� Transactions exempt from avoidance actionsTransactions exempt from avoidance actions

�� 92. The insolvency law should specify the transactions that are 92. The insolvency law should specify the transactions that are exempt exempt 
from avoidance, including financial contractsfrom avoidance, including financial contracts..

�� Conduct of avoidance proceedingsConduct of avoidance proceedings

�� 93. The insolvency law should specify that the 93. The insolvency law should specify that the insolvency representativeinsolvency representative
has the principal responsibility to commence avoidance has the principal responsibility to commence avoidance proceedings.Theproceedings.The
insolvency law may also permit any creditor to commence avoidancinsolvency law may also permit any creditor to commence avoidance e 
proceedings with the agreement of the insolvency representative proceedings with the agreement of the insolvency representative and, and, 
where the insolvency representative does not agree, the creditorwhere the insolvency representative does not agree, the creditor may may 
seek leave of the court to commence such proceedings.seek leave of the court to commence such proceedings.

�� 94. The insolvency law should specify that 94. The insolvency law should specify that the costs of avoidance the costs of avoidance 
proceedings be paid as administrative expensesproceedings be paid as administrative expenses..

�� 95. The insolvency law may provide 95. The insolvency law may provide alternative approachesalternative approaches to address the to address the 
pursuit and funding of avoidance proceedings.pursuit and funding of avoidance proceedings.
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UNCITRAL UNCITRAL InsolvencyInsolvency GuidelinesGuidelines 2005 2005 

((iviv))

�� Time limits for commencement of avoidance proceedingsTime limits for commencement of avoidance proceedings

�� 96. The insolvency law or applicable procedural law should speci96. The insolvency law or applicable procedural law should specify the fy the 
time period within which an avoidance proceeding may be commencetime period within which an avoidance proceeding may be commencedd. . 
That time period should begin to run on the commencement of insoThat time period should begin to run on the commencement of insolvency lvency 
proceedings. In respect of transactions referred to in recommendproceedings. In respect of transactions referred to in recommendation 87 ation 87 
that have been concealed and that the insolvency representative that have been concealed and that the insolvency representative could could 
not be expected to discover, the insolvency law may provide thatnot be expected to discover, the insolvency law may provide that the time the time 
period commences at the time of discovery.period commences at the time of discovery.

�� Elements of avoidance and defencesElements of avoidance and defences

�� 97. The insolvency law should specify the elements to be proved 97. The insolvency law should specify the elements to be proved in order in order 
to avoid a particular transaction, the party responsible forto avoid a particular transaction, the party responsible for provingproving those those 
elements and specific defences to avoidance. Those defences may elements and specific defences to avoidance. Those defences may include include 
that the transaction was entered into in the ordinary course of that the transaction was entered into in the ordinary course of business business 
prior to commencement of insolvency proceedings. The law may alsprior to commencement of insolvency proceedings. The law may also o 
establish presumptions and permit shifts in the burden of proof establish presumptions and permit shifts in the burden of proof to to 
facilitate the conduct of avoidance proceedings.facilitate the conduct of avoidance proceedings.
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UNCITRAL UNCITRAL InsolvencyInsolvency GuidelinesGuidelines 2005 2005 

(v)(v)
�� Liability of counterparties to avoided transactionsLiability of counterparties to avoided transactions

�� 98. The insolvency law should specify that a 98. The insolvency law should specify that a 
counterparty to a transaction that has been avoided counterparty to a transaction that has been avoided 
must return to the estate the assets obtained or,  must return to the estate the assets obtained or,  the the 
court so orders, make a court so orders, make a cash paymentcash payment to the estate to the estate 
for the value of the transaction. The insolvency law for the value of the transaction. The insolvency law 
should determine whether the counterparty to an should determine whether the counterparty to an 
avoided transaction would have an avoided transaction would have an ordinary ordinary 
unsecured claimunsecured claim..

�� 99. The insolvency law may specify that, where the 99. The insolvency law may specify that, where the 
counterparty does not comply with the court order counterparty does not comply with the court order 
avoiding the transaction, in addition to avoidance avoiding the transaction, in addition to avoidance 
and any other remedy, a and any other remedy, a claimclaim by the counterparty by the counterparty 
may be may be disalloweddisallowed..
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COUNCIL REGULATION (EC) No 1346/2000COUNCIL REGULATION (EC) No 1346/2000

of 29 May 2000of 29 May 2000

on insolvency proceedings (i)on insolvency proceedings (i)
�� Article 4 Law Applicable, section 2:Article 4 Law Applicable, section 2:

�� ““The law of the State of the The law of the State of the opening of proceedingsopening of proceedings

shall determine the conditions for the opening of shall determine the conditions for the opening of 

those proceedings, their conduct and their closure. It those proceedings, their conduct and their closure. It 

shall determine in particular:shall determine in particular:

�� ....

� (m) the rules relating to the voidness, voidability or 

unenforceability of legal acts detrimental to all the 

creditors. ““

Lex Concursus

http://bobwessels.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/2011-08-EU-InsReg-consolidated-version1.pdf
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COUNCIL REGULATION (EC) No 1346/2000COUNCIL REGULATION (EC) No 1346/2000

of 29 May 2000of 29 May 2000

on insolvency proceedings (ii)on insolvency proceedings (ii)
�� Safe harbor other Member State jurisdictionSafe harbor other Member State jurisdiction

�� Article 4(2)(m) shall Article 4(2)(m) shall not applynot apply where the person who where the person who 

benefited from an act detrimental to all the creditors provides benefited from an act detrimental to all the creditors provides 

proof that:proof that:

�� the said act is subject to the law of the said act is subject to the law of a Member State other a Member State other 

than that of the State of the opening of proceedingsthan that of the State of the opening of proceedings, and, and

� that law does not allow any means of challenging that act 

in the relevant case.

�� WatchWatch out: out: onlyonly membermember state, does state, does neitherneither includeinclude

DanmarkDanmark nor nor oror nonnon-- EU EU membermember statesstates

See The EC Regulation on Insolvency Proceedings

A Commentary and Annotated Guide, 2nd edition, p.74
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DeelDeel 2: 2: PaulianaPauliana naarnaar

NederlandsNederlands rechtrecht
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NL NL GewoneGewone PaulianaPauliana (i)(i)

�� ““De De PaulianaPauliana””, , artikelartikel 3:453:45––48 van het 48 van het NieuwNieuw BurgerlijkBurgerlijk WetboekWetboek ((NBWNBW))

�� GeenGeen insolventieinsolventie vereistvereist??

�� ““RechtshandelingRechtshandeling””,  ,  handelinghandeling gerichtgericht op op rechtsgevolgrechtsgevolg, , hetzijhetzij on on nietniet of of 

andersanders dandan omom nietniet maarmaar waarwaar eeneen tete geringegeringe waardewaarde tegenovertegenover staatstaat..

�� VereistenVereisten::

�� (a) (a) OnverplichtOnverplicht verrichtverricht: : geengeen bestaandebestaande wettelijkewettelijke of of contractuelecontractuele

verplichtingverplichting;;

�� (b) (b) BenadelingBenadeling: : benadeling van een of meer schuldeisers in hun benadeling van een of meer schuldeisers in hun 

verhaalsmogelijkhedenverhaalsmogelijkheden

�� (c) (c) WetenschapWetenschap: de : de debiteurdebiteur en de en de crediteurcrediteur wisten of behoorden te wisten of behoorden te 

weten dat daarvan benadeling van een of meer schuldeisers het geweten dat daarvan benadeling van een of meer schuldeisers het gevolg volg 

zou zijn.zou zijn.
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NL NL GewoneGewone PaulianaPauliana (ii)(ii)

OnverplichtOnverplicht

��Aangaan van een Aangaan van een 
overeenkomstovereenkomst

��Betaling van niet Betaling van niet 
opeisbare schuldopeisbare schuld

��Zekerheidsstelling zonder Zekerheidsstelling zonder 
contractuele verplichtingcontractuele verplichting

VerplichtVerplicht

�� NakomenNakomen van van 

overeenkomstovereenkomst

�� BetalingBetaling van van opeisbareopeisbare

schuldschuld

�� ZekerheidsstellingZekerheidsstelling met met 

contractuelecontractuele

verplichtingverplichting (art. 26 (art. 26 

ABV)ABV)
Vragen: 

1. “Ik kon niet anders, ik moest wel, anders ging de onderneming failliet”. 

Verplichte of onverplichte handeling?

2. Is betaling van opeisbare schuld met activa verplicht of onverplicht?

3. Is zekerheidsstelling voor een niet opeisbare vordering onverplicht?
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NL NL GewoneGewone PaulianaPauliana (iii)(iii)

��Bevoegdheid voor iedere benadeelde crediteur Bevoegdheid voor iedere benadeelde crediteur 

��BenadelingBenadeling kan zijn: kan zijn: 

��vermindering actief; vermindering actief; 

��toename passief;  toename passief;  

��verstoring van de rangorde van crediteuren; of verstoring van de rangorde van crediteuren; of 
�� Zie Zie oaoa. . Van Van DoorenDooren IIII (zie straks deel 3), (zie straks deel 3), Bosselaar Bosselaar 

q.q./q.q./InterniberInterniber HR 22 mei 1992, NJ 1992, 526HR 22 mei 1992, NJ 1992, 526

��bemoeilijken van verhaal.bemoeilijken van verhaal.
�� Zie Zie Imperial / Imperial / WaandersWaanders HR 3 oktober 1980, NJ 1980, HR 3 oktober 1980, NJ 1980, 

643, wat heb je liever in de boedel: een Porsche of een 643, wat heb je liever in de boedel: een Porsche of een 
onverhaalbare vordering op een derde?onverhaalbare vordering op een derde?
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NL NL GewoneGewone PaulianaPauliana (iii)(iii)
�� Benadeling wordt gemeten op het moment dat over Benadeling wordt gemeten op het moment dat over benadeling benadeling 

geoordeeld wordt door de rechtergeoordeeld wordt door de rechter

�� HR 19 oktober 2001, JOR 2001, 269 HR 19 oktober 2001, JOR 2001, 269 DiepstratenDiepstraten / Gilhuis/ Gilhuis

�� zie zeer kritisch daarover: Rolf Verhoeven en Johan Jol, Noodkrezie zeer kritisch daarover: Rolf Verhoeven en Johan Jol, Noodkrediet in diet in 
nood? In Bancaire Zekerheid nood? In Bancaire Zekerheid LiberLiber AmicorumAmicorum Mr J.H.S.G.K. Timmerman, Mr J.H.S.G.K. Timmerman, 

p. 225 e.v. ook te vinden opp. 225 e.v. ook te vinden op

http://www.legalhoudini.nl/images/upload/Noodkrediet%20finale%20http://www.legalhoudini.nl/images/upload/Noodkrediet%20finale%20versie%20clean(1).pdfversie%20clean(1).pdf

�� Kans op benadelingKans op benadeling is niet voldoende, het moet gaan om is niet voldoende, het moet gaan om 

daadwerkelijke benadelingdaadwerkelijke benadeling

�� Bakker q.q. tegen Bakker q.q. tegen KatkoKatko HR 17 november 2000, JOR 2001/17HR 17 november 2000, JOR 2001/17

�� Beoordeling Beoordeling samengestelde transactiesamengestelde transactie

�� ook gunstige gevolgen moeten worden meegenomen:  ook gunstige gevolgen moeten worden meegenomen:  EnecaEneca/BACM/BACM, HR , HR 
10 december 1976, NJ 1977, 61710 december 1976, NJ 1977, 617
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NL NL GewoneGewone PaulianaPauliana (iv)(iv)

�� Bij rechtshandeling Bij rechtshandeling om nietom niet: voldoende is dat schuldenaar bij het : voldoende is dat schuldenaar bij het 
verrichten van de rechtshandeling wist of behoorde te weten dat verrichten van de rechtshandeling wist of behoorde te weten dat daarvan daarvan 
benadeling van een of meer schuldeisers in hun verhaalsmogelijkhbenadeling van een of meer schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden eden 
het gevolg zou zijn.het gevolg zou zijn.

�� Vb.: geen tegenprestatie vereist, Vb.: geen tegenprestatie vereist, schenkingschenking

�� Bij rechtshandelingen Bij rechtshandelingen anders dan om nietanders dan om niet: ook wederpartij wist of  : ook wederpartij wist of  
behoorde te weten dat daarvan benadeling van een of meer schuldebehoorde te weten dat daarvan benadeling van een of meer schuldeisers isers 
in hun verhaalsmogelijkheden het gevolg zou zijn.in hun verhaalsmogelijkheden het gevolg zou zijn.

�� Vb.: wel tegenprestatie vereist, Vb.: wel tegenprestatie vereist, verkoop actiefverkoop actief

�� WetenschapWetenschap is in zekere mateis in zekere mate geobjectiveerdgeobjectiveerd, niet alleen een , niet alleen een wetenweten
maar ook een maar ook een behoren te wetenbehoren te weten
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NL NL GewoneGewone PaulianaPauliana (v)(v)

�� Bewijslast Bewijslast voor verschillende vereisten rust op degene die voor verschillende vereisten rust op degene die 
vernietiging inroeptvernietiging inroept

�� Maar: wetenschap van benadeling wordt Maar: wetenschap van benadeling wordt vermoedvermoed aanwezig aanwezig 
te zijn indien rechtshandeling is verricht te zijn indien rechtshandeling is verricht binnen een jaarbinnen een jaar voor voor 
het inroepen van de vernietigingsgrond bij bepaalde het inroepen van de vernietigingsgrond bij bepaalde 
rechtshandelingen:rechtshandelingen:
�� Overeenkomst waarbij de waarde van de verbintenis die van de Overeenkomst waarbij de waarde van de verbintenis die van de 

andere aanmerkelijk overtreftandere aanmerkelijk overtreft

�� Voldoening van of zekerheidsstelling voor een nietVoldoening van of zekerheidsstelling voor een niet--opeisbare schuldopeisbare schuld

�� Rechtshandelingen die zijn verricht met personen waarmee de Rechtshandelingen die zijn verricht met personen waarmee de 
schuldenaar een familiale of vennootschappelijke band heeftschuldenaar een familiale of vennootschappelijke band heeft
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NL NL FaillissementsFaillissements PaulianaPauliana (i)(i)
�� Exclusieve bevoegdheid curatorExclusieve bevoegdheid curator

�� Art 49 Art 49 FwFw en en LunderstLunderstäädtdt / De Kok, HR 21 december 2001, JOR 2002, / De Kok, HR 21 december 2001, JOR 2002, 
3737

�� Zowel Zowel onverplichteonverplichte rechtshandelingen als rechtshandelingen als verplichteverplichte

�� OnverplichtOnverplicht: art. 42 : art. 42 FwFw, vrijwel zelfde vereisten als , vrijwel zelfde vereisten als paulianapauliana
buiten faillissementbuiten faillissement
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NL NL FaillissementsFaillissements PaulianaPauliana (i)(i)
�� VerplichtVerplicht: art. 47 : art. 47 FwFw, beperkte mogelijkheid van vernietiging in twee , beperkte mogelijkheid van vernietiging in twee 

gevallen:gevallen:

�� Schuldeiser moet Schuldeiser moet wetenweten dat faillissement is dat faillissement is aangevraagdaangevraagd

�� Van Van DoorenDooren / ABN I 16 juni 2000, JOR 2000, 201/ ABN I 16 juni 2000, JOR 2000, 201

�� Faillissement moet ook op die aanvraag worden uitgesprokenFaillissement moet ook op die aanvraag worden uitgesproken

�� OverlegOverleg tussen schuldeiser en schuldenaartussen schuldeiser en schuldenaar

�� SamenspanningSamenspanning tussen schuldenaar en schuldeiser met het tussen schuldenaar en schuldeiser met het 
oogmerk deze schuldeiser boven andere te begunstigenoogmerk deze schuldeiser boven andere te begunstigen

�� Zeer restrictieveZeer restrictieve uitleg uitleg 

�� Gispen/IFN, HR 24 maart 1995, NJ 1995, 628Gispen/IFN, HR 24 maart 1995, NJ 1995, 628

�� Van Van DoorenDooren / ABN I, HR 16 juni 2000, JOR 2000, 201/ ABN I, HR 16 juni 2000, JOR 2000, 201

�� MeysMeys / Bank of Tokyo, HR 29 juni 2001, JOR 2001, 220 / Bank of Tokyo, HR 29 juni 2001, JOR 2001, 220 

�� Wel mogelijk indien Wel mogelijk indien 

�� schuldeiser schuldeiser beslissende invloedbeslissende invloed heeft op schuldenaar (bv. heeft op schuldenaar (bv. 
door personele unie of concernverhoudingen; zie HR door personele unie of concernverhoudingen; zie HR inzinz
CikamCikam--SiemonSiemon qqqq, NJ 2003/128), NJ 2003/128)

�� schuldeiser met zichzelf schuldeiser met zichzelf obvobv een volmacht van de schuldenaar een volmacht van de schuldenaar 
een benadelende overeenkomst aangaat (een benadelende overeenkomst aangaat (bijvbijv zekerheden zekerheden 
verstrekt)verstrekt)
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TussendoortjeTussendoortje: : 

Security for preexisting debt (i)Security for preexisting debt (i)

�� US: Intent to prejudiceUS: Intent to prejudice creditors: always creditors: always 

voidablevoidable

�� USUS: Insolvency is presumed to exist : Insolvency is presumed to exist 

throughout the 90 days that preceded the throughout the 90 days that preceded the 

filing of the bankruptcy petition but the filing of the bankruptcy petition but the 

presumption is rebuttablepresumption is rebuttable

�� NLNL: Was the debtor obliged to provide the : Was the debtor obliged to provide the 

security or not? Section 42 or section 47 security or not? Section 42 or section 47 

FaillissementswetFaillissementswet
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TussendoortjeTussendoortje: : 

Security for preexisting debt (ii)Security for preexisting debt (ii)

�� Late perfection, i.e. after the date of bankruptcyLate perfection, i.e. after the date of bankruptcy

�� US: voidable if beyond 30 day grace period (even after US: voidable if beyond 30 day grace period (even after 

bankruptcy)bankruptcy)

�� NL: if registration is required: not enforceable against NL: if registration is required: not enforceable against 

liquidatorliquidator
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TussendoortjeTussendoortje: New Debt : New Debt ––New New 

SecuritySecurity

�� NL NL : : New money against new security might New money against new security might 
be be prejudicalprejudical (see Part 3).(see Part 3).

�� US US : : ““Contemporaneous exchange for new Contemporaneous exchange for new 

valuevalue”” defense: 547(c)(1).defense: 547(c)(1).

�� UK UK : do not qualify as a preference under : do not qualify as a preference under 
section 239 IA and they are also outside the section 239 IA and they are also outside the 

scope of section 238 IA.scope of section 238 IA.

�� D D : only if : only if the debtor intended to prejudice its 
creditors and the counterparty knew of that.

Financing in distress against security from an English, German and Dutch perspective: a

walk in the park or in a mine field? E. Verwey, C. Bärenz, R. Connell and R.J. de Weijs, 

paper for Insol Europe Congress 2011, Venice, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1950126



31

DeelDeel 3: 3: Bona Fide Bona Fide 

ReddingsoperatieReddingsoperatie of Coma of Coma 

BankierenBankieren
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““Ook als men wil aannemen dat het nu eenmaal aan de positie Ook als men wil aannemen dat het nu eenmaal aan de positie 

van de bankier eigen is dat hij de zojuist summier aangeduide van de bankier eigen is dat hij de zojuist summier aangeduide 

risicorisico’’s moet lopen en dat hij daarin de juiste keuzes moet s moet lopen en dat hij daarin de juiste keuzes moet 
maken, valt niet helemaal te ontkomen aan de indruk dat de maken, valt niet helemaal te ontkomen aan de indruk dat de 

marges waarbinnen over die keuzes valt te twisten breed zijn, marges waarbinnen over die keuzes valt te twisten breed zijn, 

en dat de (zee)weg die voert tussen de en dat de (zee)weg die voert tussen de ScyllaScylla van (mogelijk) van (mogelijk) 
paulianeuzepaulianeuze herfinanciering en de herfinanciering en de CharybdisCharybdis van als ontijdig van als ontijdig 

beoordeelde beoordeelde kredietkrediet--afbouwafbouw, kronkelig is, en smal. , kronkelig is, en smal. ””

AG AG HuydecoperHuydecoper in Van in Van EmdenEmden / Rabobank,/ Rabobank, HR 2 februari 2007, HR 2 februari 2007, 

JOR 2007/102 JOR 2007/102 
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OnderwerpenOnderwerpen

�� Het juridische kader: de Het juridische kader: de faillissementspaulianafaillissementspauliana en de en de 

arresten arresten MuurmansMuurmans q.q. / q.q. / LLüückersckers, , Van Van EmdenEmden q.q. / q.q. / 
Rabobank en Van Rabobank en Van DoorenDooren q.q. / ABN AMROq.q. / ABN AMRO

�� De geleerde lessenDe geleerde lessen

�� De reikwijdte van de onderzoeksplicht van de BankDe reikwijdte van de onderzoeksplicht van de Bank

�� Een praktijkvoorbeeldEen praktijkvoorbeeld
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FaillissementspaulianaFaillissementspauliana (i)(i)
�� ActioActio PaulianaPauliana

�� Gij zult niet onfatsoenlijk voorkruipen !Gij zult niet onfatsoenlijk voorkruipen !

�� 115 jaar geleden115 jaar geleden……

��

�� ‘‘De regeling van de zoogenaamde De regeling van de zoogenaamde actioactio PaulianaPauliana en en 

hetgeen daarmede samenhangt, van het hetgeen daarmede samenhangt, van het 

�� recht der recht der schuldeischersschuldeischers handelingen huns schuldenaars handelingen huns schuldenaars 

van hunne rechtskracht te van hunne rechtskracht te beroovenberooven, , 

�� is van alle vraagstukken, waartoe het materieel is van alle vraagstukken, waartoe het materieel 

faillietenrecht aanleiding geeft, het moeilijkste.faillietenrecht aanleiding geeft, het moeilijkste.’’

�� (MvT bij Van Der (MvT bij Van Der FeltzFeltz I (1896), p. 432)I (1896), p. 432)
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FaillissementspaulianaFaillissementspauliana ((iiii))

�� VereistenVereisten::

�� RechtshandelingRechtshandeling

�� BenadelingBenadeling

�� Wetenschap BenadelingWetenschap Benadeling

�� RechtshandelingRechtshandeling: : OnverplichteOnverplichte versus versus VerplichteVerplichte
rechtshandeling, art. 42 rechtshandeling, art. 42 FwFw versus art. 47 versus art. 47 FwFw

�� Wanneer is iets onverplicht: Ontbreken van juridische Wanneer is iets onverplicht: Ontbreken van juridische 

verplichting verplichting 
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FailissementspaulianaFailissementspauliana ((iiiiii))

�� BenadelingBenadeling::

�� Vermindering actiefVermindering actief

�� Vermeerdering passiefVermeerdering passief

�� Verstoring van de rangordeVerstoring van de rangorde

�� Van Van DoorenDooren II: II: HR 8 juli 2005, NJ 2005, 457, JOR 2005/230 Van HR 8 juli 2005, NJ 2005, 457, JOR 2005/230 Van DoorenDooren q.q. / ABN q.q. / ABN 

AMRO IIAMRO II

�� RovRov 3.63.6: : ““Nieuw geld Nieuw geld tegentegen nieuw zekerheden kan benadelend nieuw zekerheden kan benadelend zijnzijn..””

�� Van Van DoorenDooren III: III: HR 22 december 2009, JOR 2011/19 Van HR 22 december 2009, JOR 2011/19 Van DoorenDooren q.q. / ABN AMRO q.q. / ABN AMRO 

III:III:

�� RovRov 3.3.: 3.3.: ““..  van ..  van benadeling benadeling van schuldeisers in de zin van art. 42 F. sprake zijn van schuldeisers in de zin van art. 42 F. sprake zijn 

indien de schuldenaar indien de schuldenaar de extra kredietruimtede extra kredietruimte alleen maar gebruikt om preferente alleen maar gebruikt om preferente 
schuldeisersschuldeisers te voldoen, reeds omdat een dergelijke gang van zaken onverlet te voldoen, reeds omdat een dergelijke gang van zaken onverlet laat laat 

dat dat andere preferente schuldeisers, van hogere of gelijke rangandere preferente schuldeisers, van hogere of gelijke rang, die , die onbetaald onbetaald zijn zijn 

gebleven, gebleven, nadeelnadeel ondervinden door het verlies van hun, door de curator uit te ondervinden door het verlies van hun, door de curator uit te 

oefenen, verhaalsrecht op de in aanvullende zekerheid verbonden oefenen, verhaalsrecht op de in aanvullende zekerheid verbonden zaken. zaken. ““
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FailissementspaulianaFailissementspauliana ((iviv))

�� Wetenschap van BenadelingWetenschap van Benadeling, de vermoedens ex art. , de vermoedens ex art. 

43 43 FwFw bij bij onverplichte rechtshandeling: zekerheid onverplichte rechtshandeling: zekerheid 
stellen voor een niet opeisbare schuldstellen voor een niet opeisbare schuld: zie art. 43 lid : zie art. 43 lid 

1 onder 21 onder 2

�� Dus schuld hoeft niet opgeDus schuld hoeft niet opgeëëist te zijn, maar slechts ist te zijn, maar slechts 

opeisbaaropeisbaar

�� Nieuw geld tegen nieuwe zekerhedenNieuw geld tegen nieuwe zekerheden: art. 43 lid 1 onder : art. 43 lid 1 onder 

2 2 nietniet van toepassing: Zie (o.a.) Faber, J.J. van Hees en van toepassing: Zie (o.a.) Faber, J.J. van Hees en 

KortmannKortmann in NJB 2007, afl. 35, in NJB 2007, afl. 35, anders en (dus?) onjuistanders en (dus?) onjuist: : 
Hof Leeuwarden 28 februari 2007, JOR 2008, 141 en Van Hof Leeuwarden 28 februari 2007, JOR 2008, 141 en Van 

Koppen in Koppen in TvITvI 2005, 432005, 43
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Mislukte herstructurering, moet de advocaat Mislukte herstructurering, moet de advocaat 

van de failliet bloeden?(i)van de failliet bloeden?(i)
�� MuurmansMuurmans q.q. / q.q. / LLüückersckers HR 12 november 1999, JOR 2000,86HR 12 november 1999, JOR 2000,86

�� Feiten: Feiten: 

�� Aantal Stichtingen verbonden door personele unie, waaronder Aantal Stichtingen verbonden door personele unie, waaronder 

SCAS en SCAS en HomedHomed Venlo. Venlo. HomedHomed Venlo geen personeel in dienst en Venlo geen personeel in dienst en 

afhankelijk van dienstverlening SCASafhankelijk van dienstverlening SCAS

�� Inkomstenstroom subsidiesInkomstenstroom subsidies

�� Begin december 1993 SCAS benaderde advocaat Begin december 1993 SCAS benaderde advocaat LLüückersckers

�� 21 december 1993 storting bedrag NLG circa 90k bankrekening 21 december 1993 storting bedrag NLG circa 90k bankrekening 

LLüückersckers, voorschotbetaling gedaan dor , voorschotbetaling gedaan dor HomedHomed Venlo Venlo 

�� Onderhandelingen buitengerechtelijk akkoord misluktOnderhandelingen buitengerechtelijk akkoord mislukt

�� 3 februari 1994 SCAS failliet; 23 februari 1994 3 februari 1994 SCAS failliet; 23 februari 1994 HomedHomed Venlo Venlo 

FaillietFailliet

�� 20 februari 1995 20 februari 1995 MuurmansMuurmans q.q. procedure tegen q.q. procedure tegen LLüückecke o.ao.a op op 

grond van grond van paulianapauliana art. 42 art. 42 FwFw
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Mislukte herstructurering, moet de advocaat van de Mislukte herstructurering, moet de advocaat van de 

failliet bloeden?(failliet bloeden?(iiii))

�� 19. De klacht dat het Hof heeft miskend dat in een situatie als 19. De klacht dat het Hof heeft miskend dat in een situatie als hier aan de hier aan de 
orde (reddingsoperatie door een advocaat) in de in orde (reddingsoperatie door een advocaat) in de in subonderdeel 3asubonderdeel 3a
onder a t/m d genoemde omstandigheden sprake is van wetenschap vonder a t/m d genoemde omstandigheden sprake is van wetenschap van an 
benadeling, strandt eveneens op gebrek aan belang. De bedoelde benadeling, strandt eveneens op gebrek aan belang. De bedoelde 
omstandigheden kunnen geen gewicht in de schaal leggen, indien, omstandigheden kunnen geen gewicht in de schaal leggen, indien, zoals zoals 
het Hof in het onderhavige geval heeft vastgesteld, het Hof in het onderhavige geval heeft vastgesteld, niet is gebleken dat niet is gebleken dat 
de aan de aan LLüückersckers opgedragen reddingsoperatie niet even goed tot opgedragen reddingsoperatie niet even goed tot 
resultaat had kunnen leiden.resultaat had kunnen leiden. Uitgaande van deze vaststelling, mist de Uitgaande van deze vaststelling, mist de 
onder a genoemde omstandigheid immers feitelijke grondslag, terwonder a genoemde omstandigheid immers feitelijke grondslag, terwijl de ijl de 
onder b t/m d genoemde omstandigheden niet relevant zijn: onder b t/m d genoemde omstandigheden niet relevant zijn: als ten tijde als ten tijde 
van het verrichten van de handeling de vereiste wetenschap van van het verrichten van de handeling de vereiste wetenschap van 
benadeling niet aanwezig is, is er geen rechtsregel die de schulbenadeling niet aanwezig is, is er geen rechtsregel die de schuldenaar en denaar en 
zijn wederpartij verplicht contractuele voorzieningen te treffenzijn wederpartij verplicht contractuele voorzieningen te treffen om om 
benadeling van schuldeisers te voorkomen. benadeling van schuldeisers te voorkomen. 

�� Conclusie AG Conclusie AG StrikwerdaStrikwerda in  in  MuurmansMuurmans q.q. / q.q. / LLüückersckers HR 12 november HR 12 november 
1999, JOR 2000,861999, JOR 2000,86
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Mislukte herstructurering, moet de advocaat van de Mislukte herstructurering, moet de advocaat van de 

failliet bloeden?(failliet bloeden?(iiiiii))

�� 3.5. De onderdelen 2, 3 en 4 keren zich met rechts3.5. De onderdelen 2, 3 en 4 keren zich met rechts-- en en 
motiveringsklachten tegen de motiveringsklachten tegen de gegrondbevindinggegrondbevinding door het Hof door het Hof 
van de tweede grief van van de tweede grief van LLüückersckers, in welke grief wordt , in welke grief wordt 
betoogd dat de Rechtbank ten onrechte heeft beslist dat de betoogd dat de Rechtbank ten onrechte heeft beslist dat de 
eerder genoemde, door eerder genoemde, door LLüückersckers gestelde afspraken op grond gestelde afspraken op grond 
van art. 42 F. dienen te worden vernietigd. Zoals onder 3.2 is van art. 42 F. dienen te worden vernietigd. Zoals onder 3.2 is 
vermeld, berust deze vermeld, berust deze gegrondbevindinggegrondbevinding erop dat naar het erop dat naar het 
oordeel van het Hof niet is voldaan aan de door art. 42 F. oordeel van het Hof niet is voldaan aan de door art. 42 F. 
gestelde eis van wetenschap van benadeling van de gestelde eis van wetenschap van benadeling van de 
schuldeisers, schuldeisers, nu niet is komen vast te staan dat zowel nu niet is komen vast te staan dat zowel 
HomedHomed Venlo als Venlo als LLüückersckers hadden kunnen voorzien, dat de hadden kunnen voorzien, dat de 
door hen beoogde reddingsoperatie op het moment, dat de door hen beoogde reddingsoperatie op het moment, dat de 
meergenoemde afspraken zouden zijn gemaakt, reeds niet meergenoemde afspraken zouden zijn gemaakt, reeds niet 
meer tot succes kon leiden. meer tot succes kon leiden. 
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Mislukte herstructurering: de bank handelt niet Mislukte herstructurering: de bank handelt niet 

PaulianeusPaulianeus (i)(i)

�� Van Van EmdenEmden q.q. / Rabobank: HR 2 februari 2007, JOR 2007/102q.q. / Rabobank: HR 2 februari 2007, JOR 2007/102

�� FeitenFeiten::

�� Sedert 1999: Rabobank financiert twee vennootschapen (samen Sedert 1999: Rabobank financiert twee vennootschapen (samen 

aangeduid als aangeduid als ““SpyrosSpyros””))

�� 31 december 2001: oprichting 31 december 2001: oprichting CustomerCustomer Business Business SolutionsSolutions B.V. (B.V. (““CBSCBS””) ) 

met doel bepaalde activiteiten van met doel bepaalde activiteiten van SpyrosSpyros over te nemenover te nemen

�� Januari 2002: Rabobank meldt Januari 2002: Rabobank meldt SpyrosSpyros ernstig bezorgd te zijn over ernstig bezorgd te zijn over 

contucontuïïniteitniteit van van SpyrosSpyros

�� 8 februari 2002: Financieringsvoorstel Rabobank aan 8 februari 2002: Financieringsvoorstel Rabobank aan SpyrosSpyros en CBS, en CBS, 

bedrag bedrag EurEur 340k, herfinanciering schuld 340k, herfinanciering schuld SpyrosSpyros; Aandeelhouders geven ; Aandeelhouders geven 

elk Euro 200k borgtocht afelk Euro 200k borgtocht af

�� Begin Mei 2002 opzegging krediet RabobankBegin Mei 2002 opzegging krediet Rabobank

�� 14 mei 2002 faillissement 14 mei 2002 faillissement SpyrosSpyros

�� 19 juni 2002 faillissement CBS, in de kern gezonde onderneming d19 juni 2002 faillissement CBS, in de kern gezonde onderneming die ie 

doorstart heeft gemaakt doorstart heeft gemaakt 

�� 13 september 2002, curator CBS vernietiging financieringsovereen13 september 2002, curator CBS vernietiging financieringsovereenkomstkomst
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Mislukte herstructurering: bank handelt niet Mislukte herstructurering: bank handelt niet PaulianeusPaulianeus

((iiii))
�� 17. 17. …… Het is weinig gangbaar om sympathie aan de dag te leggen voor dHet is weinig gangbaar om sympathie aan de dag te leggen voor de positie van bankiers e positie van bankiers 

(of andere financi(of andere financiëële instellingen). Als men even stilstaat bij het probleem van eele instellingen). Als men even stilstaat bij het probleem van een bank die n bank die 
geconfronteerd wordt met een in financigeconfronteerd wordt met een in financiëële moeilijkheden geraakte le moeilijkheden geraakte clicliëëntnt--debiteurdebiteur, kan men , kan men 
desondanks in de verleiding komen, de positie van de bank als desondanks in de verleiding komen, de positie van de bank als niet zo benijdenswaardigniet zo benijdenswaardig te te 
beoordelen. Geconfronteerd met een in moeilijkheden geraakte beoordelen. Geconfronteerd met een in moeilijkheden geraakte clicliëëntnt--debiteurdebiteur, staat de , staat de 
bank immers gewoonlijk voor de keus, de kredietrelatie voort te bank immers gewoonlijk voor de keus, de kredietrelatie voort te zetten zetten –– en meestal: uit te en meestal: uit te 
breidenbreiden –– in de hoop op verbetering van de toestand, of: de kredietrelatiin de hoop op verbetering van de toestand, of: de kredietrelatie te bee te beëëindigen indigen 
(omdat de vooruitzichten al te ongunstig zijn).(omdat de vooruitzichten al te ongunstig zijn).

�� 18. 18. BeBeëëindiging van een kredietrelatieindiging van een kredietrelatie wordt met enige regelmaat als wordt met enige regelmaat als tekortkoming (of als tekortkoming (of als 
onrechtmatig) aangevochten, en meer dan eens met succes.onrechtmatig) aangevochten, en meer dan eens met succes. Die weg moet de bank dus met Die weg moet de bank dus met 
behoedzaamheid bewandelen. behoedzaamheid bewandelen. Uitbreiden van de kredietrelatieUitbreiden van de kredietrelatie (met verstrekking van (met verstrekking van 
nadere zekerheden) wordt eveneens nadere zekerheden) wordt eveneens regelmatig (als regelmatig (als ‘‘‘‘paulianeuspaulianeus’’’’ en/of als onrechtmatig) en/of als onrechtmatig) 
aangevochtenaangevochten, zoals ook de onderhavige zaak illustreert. Ook dat wordt meer , zoals ook de onderhavige zaak illustreert. Ook dat wordt meer dan eens met dan eens met 
succes succes gedaan.Ookgedaan.Ook die weg is daarom niet vrij van bezwaren. Tenslotte kan de bankdie weg is daarom niet vrij van bezwaren. Tenslotte kan de bank kiezen kiezen 
voor herfinanciering tegen verstrekking van nadere zekerheden, evoor herfinanciering tegen verstrekking van nadere zekerheden, en dan geconfronteerd n dan geconfronteerd 
worden met het feit dat de reddingsoperatie mislukt, en dat het worden met het feit dat de reddingsoperatie mislukt, en dat het krediet alsnog moet worden krediet alsnog moet worden 
bebeëëindigd. In dat geval kan zowel de eerste stap als de tweede als indigd. In dat geval kan zowel de eerste stap als de tweede als rechtens ontoelaatbaar rechtens ontoelaatbaar 
worden aangevochten worden aangevochten –– zoals in de onderhavige zaak ook gebeurd is.zoals in de onderhavige zaak ook gebeurd is.

�� Ook als men wil aannemen dat het nu eenmaal aan de positie van dOok als men wil aannemen dat het nu eenmaal aan de positie van de bankier eigen is dat hij e bankier eigen is dat hij 
de zojuist summier aangeduide risicode zojuist summier aangeduide risico’’s moet lopen en dat hij daarin de juiste keuzes moet s moet lopen en dat hij daarin de juiste keuzes moet 
maken, valt niet helemaal te ontkomen aan de indruk dat de margemaken, valt niet helemaal te ontkomen aan de indruk dat de marges waarbinnen over die s waarbinnen over die 
keuzes valt te twisten breed zijn, en dat keuzes valt te twisten breed zijn, en dat de (zee)weg die voert tussen de de (zee)weg die voert tussen de ScyllaScylla van van 
(mogelijk) (mogelijk) paulianeuzepaulianeuze herfinanciering en de herfinanciering en de CharybdisCharybdis van als ontijdig beoordeelde van als ontijdig beoordeelde 
kredietkrediet--afbouwafbouw, kronkelig is, en smal., kronkelig is, en smal.

�� Conclusie AG Conclusie AG HuydecoperHuydecoper Van Van EmdenEmden / Rabobank,/ Rabobank, HR 2HR 2--22--2007, JOR 2007/102 2007, JOR 2007/102 
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Mislukte herstructurering: bank handelt niet Mislukte herstructurering: bank handelt niet 

PaulianeusPaulianeus ((iiiiii))

�� 19. Ik keer, na deze ontboezeming, terug naar het onderwerp: 19. Ik keer, na deze ontboezeming, terug naar het onderwerp: ‘‘‘‘((faillissementsfaillissements))--paulianapauliana’’’’. . 
Zoals al even aangestipt, bestaat er enig meningsverschil over dZoals al even aangestipt, bestaat er enig meningsverschil over de vraag, hoe groot de kans op e vraag, hoe groot de kans op 
benadeling van crediteuren moet zijn om een transactie als benadeling van crediteuren moet zijn om een transactie als ‘‘‘‘paulianeuspaulianeus’’’’ te kunnen te kunnen 
aanmerken. In het licht van het aanmerken. In het licht van het hiervhiervóóóórr besprokene zal duidelijk zijn hoe ik daarover denk: besprokene zal duidelijk zijn hoe ik daarover denk: 
beslissend is of de transactie er in werkelijkheid toe strekte, beslissend is of de transactie er in werkelijkheid toe strekte, crediteuren op onbetamelijke crediteuren op onbetamelijke 
wijze te benadelenwijze te benadelen (veelal natuurlijk ten voordele van de handelende partijen of (veelal natuurlijk ten voordele van de handelende partijen of éééén n 
daarvan). Naarmate de kans op een daarvan). Naarmate de kans op een ‘‘‘‘slechte afloopslechte afloop’’’’ groter is (groter is (en dat de betrokkenen ook en dat de betrokkenen ook 
duidelijk moest zijnduidelijk moest zijn) is allicht eerder aannemelijk dat wat partijen beoogden, inder) is allicht eerder aannemelijk dat wat partijen beoogden, inderdaad daad 
onbetamelijke benadeling was en niets onbetamelijke benadeling was en niets mméééérr. Daarbij kan ook de onderlinge relatie van . Daarbij kan ook de onderlinge relatie van 
partijen (naast andere omstandigheden) een rol spelen: gaat het partijen (naast andere omstandigheden) een rol spelen: gaat het bijvoorbeeld om een bijvoorbeeld om een 
transactie tussen echtgenoten, waaraan de uitgesproken bedoelingtransactie tussen echtgenoten, waaraan de uitgesproken bedoeling ten grondslag ligt om ten grondslag ligt om 
verhaal voor verhaal voor éééén crediteur (de fiscus) te verijdelen of bemoeilijken, dan lijktn crediteur (de fiscus) te verijdelen of bemoeilijken, dan lijkt mij aannemelijk mij aannemelijk 
dat ook bij een (beduidend) minder dan 100%dat ook bij een (beduidend) minder dan 100%--igeige kans dat de desbetreffende crediteur kans dat de desbetreffende crediteur 
uiteindelijk geen verhaal zal kunnen vinden, toch de onbetamelijuiteindelijk geen verhaal zal kunnen vinden, toch de onbetamelijkheid die volgens mij voor kheid die volgens mij voor 
het het ‘‘‘‘paulianeuspaulianeus’’’’ handelen beslissend is, mag worden aangenomen. Suggereren de handelen beslissend is, mag worden aangenomen. Suggereren de 
omstandigheden daarentegen dat partijen omstandigheden daarentegen dat partijen een een bonabona--fidefide ‘‘‘‘reddingspogingreddingspoging’’’’ voor ogen voor ogen 
stond, dan hoeft slechts bij in het oog springende onaannemelijkstond, dan hoeft slechts bij in het oog springende onaannemelijkheid van het reddingsplan heid van het reddingsplan 
te worden gedacht aan een minder betamelijke opzet (van partijente worden gedacht aan een minder betamelijke opzet (van partijen).).

�� Conclusie AG Conclusie AG HuydecoperHuydecoper Van Van EmdenEmden / Rabobank,/ Rabobank, HR 2 februari 2007, JOR 2007/102HR 2 februari 2007, JOR 2007/102



44

Mislukte herstructurering: bank handelt niet Mislukte herstructurering: bank handelt niet 

PaulianeusPaulianeus ((iviv))
�� Het hof heeft in de bestreden overwegingen onderzocht of hetgeenHet hof heeft in de bestreden overwegingen onderzocht of hetgeen de bank ten tijde van de de bank ten tijde van de 

totstandkoming van de financieringsovereenkomst wist of behoordetotstandkoming van de financieringsovereenkomst wist of behoorde te weten voldoende te weten voldoende 
was om te kunnen gelden als wetenschap van (eventuele) benadelinwas om te kunnen gelden als wetenschap van (eventuele) benadeling van de schuldeisers in g van de schuldeisers in 
de zin van art. 42 F. In het licht van de gedingstukken is het nde zin van art. 42 F. In het licht van de gedingstukken is het niet onbegrijpelijk dat het hof de iet onbegrijpelijk dat het hof de 
financieringsovereenkomst heeft beschouwd als een onderdeel van financieringsovereenkomst heeft beschouwd als een onderdeel van de herschikking van de de herschikking van de 
activiteiten van activiteiten van SpyrosSpyros, waarbij de bestaande financiering met handhaving van de verlee, waarbij de bestaande financiering met handhaving van de verleende nde 
zekerheden werd gecontinueerd en een deel van de activiteiten wezekerheden werd gecontinueerd en een deel van de activiteiten werd voortgezet in CBS dat rd voortgezet in CBS dat 
daartoe kort tevoren was opgericht. Evenmin onbegrijpelijk is dadaartoe kort tevoren was opgericht. Evenmin onbegrijpelijk is dat het hof op grond van de in t het hof op grond van de in 
rovrov. 4.3 vermelde gegevens en de overige stukken van het geding hee. 4.3 vermelde gegevens en de overige stukken van het geding heeft geoordeeld dat het ft geoordeeld dat het 
beleid bij beleid bij SpyrosSpyros en CBS grotendeels door dezelfde (rechts)personen werd bepaald,en CBS grotendeels door dezelfde (rechts)personen werd bepaald, en dit en dit 
gegeven van belang heeft geacht bij de beantwoording van de vraagegeven van belang heeft geacht bij de beantwoording van de vraag wat de bank wist en g wat de bank wist en 
behoorde te weten omtrent de strekking van de ondernomen herschibehoorde te weten omtrent de strekking van de ondernomen herschikking van activiteiten kking van activiteiten 
en de in dat verband aangegane financieringsovereenkomst. Het hoen de in dat verband aangegane financieringsovereenkomst. Het hof heeft hieruit kunnen f heeft hieruit kunnen 
afleiden, zoals het kennelijk heeft gedaan, dat afleiden, zoals het kennelijk heeft gedaan, dat de bank op grond van hetgeen haar was de bank op grond van hetgeen haar was 
medegedeeld heeft mogen aannemen dat de gezamenlijke herfinanciemedegedeeld heeft mogen aannemen dat de gezamenlijke herfinanciering en herschikking ring en herschikking 
van activiteiten mede in het belang van CBS wasvan activiteiten mede in het belang van CBS was. Voorts heeft het hof, dat tevens . Voorts heeft het hof, dat tevens –– in in 
cassatie onbestredencassatie onbestreden –– belang heeft gehecht aan de omstandigheid dat belang heeft gehecht aan de omstandigheid dat de oprichters van de oprichters van 
CBS persoonlijke zekerheid hebben gesteld, kennelijk geoordeeld CBS persoonlijke zekerheid hebben gesteld, kennelijk geoordeeld dat de (hiervoor in 3.3.d. dat de (hiervoor in 3.3.d. 
vermelde) bevindingen van de curator erop wezen dat de herschikkvermelde) bevindingen van de curator erop wezen dat de herschikking van activiteiten en ing van activiteiten en 
de herfinanciering, naar ook de bank in februari 2002 mocht aannde herfinanciering, naar ook de bank in februari 2002 mocht aannemen, op zodanige wijze emen, op zodanige wijze 
plaatsvond dat CBS een in de kern gezonde onderneming verkreeg eplaatsvond dat CBS een in de kern gezonde onderneming verkreeg en dat een en ander n dat een en ander 
daarom niet tot benadeling van de crediteuren van CBS zou leidendaarom niet tot benadeling van de crediteuren van CBS zou leiden.. Dit oordeel wordt niet Dit oordeel wordt niet 
onbegrijpelijk indien ervan wordt uitgegaan dat CBS in werkelijkonbegrijpelijk indien ervan wordt uitgegaan dat CBS in werkelijkheid mogelijk (zoals door de heid mogelijk (zoals door de 
curator, naar onderdeel 1B op zichzelf met juistheid aanvoert, wcurator, naar onderdeel 1B op zichzelf met juistheid aanvoert, wel is gesteld) zelf geen el is gesteld) zelf geen 
behoefte aan financiering had en ook van de verstrekte financierbehoefte aan financiering had en ook van de verstrekte financiering niet zelf gebruik heeft ing niet zelf gebruik heeft 
gemaakt. gemaakt. 

�� RovRov 3.43.4
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Mislukte herstructurering: ABN AMRO syndroom: Mislukte herstructurering: ABN AMRO syndroom: 

Van Van DoorenDooren q.q. (i)q.q. (i)

�� ABN AMRO loopt op de klippen:ABN AMRO loopt op de klippen:

�� HR 16 juni 2000, NJ 2000, 578, JOR 2000/201 Van HR 16 juni 2000, NJ 2000, 578, JOR 2000/201 Van DoorenDooren q.q. / ABN q.q. / ABN 

AMRO I, HR 8 juli 2005, NJ 2005, 457, JOR 2005/230 Van AMRO I, HR 8 juli 2005, NJ 2005, 457, JOR 2005/230 Van DoorenDooren q.q. / q.q. / 
ABN AMRO II, en HR 22 december 2009, JOR 2011/19 Van ABN AMRO II, en HR 22 december 2009, JOR 2011/19 Van DoorenDooren q.q. / q.q. / 
ABN AMRO IIIABN AMRO III

�� FeitenFeiten::

�� Augustus 1993: ABN AMRO bekend met liquiditeitsproblemenAugustus 1993: ABN AMRO bekend met liquiditeitsproblemen

�� Overleg over verhoging krediet, limiet al met NLG 0,7 miljoen Overleg over verhoging krediet, limiet al met NLG 0,7 miljoen 
verhoogdverhoogd

�� 5 november 1993: Aanvullende conditiebrief: limiet verhoging de 5 november 1993: Aanvullende conditiebrief: limiet verhoging de 
iureiure NLG 1 miljoen, verzoek aanvullende zekerhedenNLG 1 miljoen, verzoek aanvullende zekerheden

�� 6 december 1993: hypotheken ingeschreven,6 december 1993: hypotheken ingeschreven,

�� 8 december 1993: surseance van betaling8 december 1993: surseance van betaling

�� 13 december 1993 omzetting in faillissement13 december 1993 omzetting in faillissement
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Mislukte herstructurering: ABN AMRO Mislukte herstructurering: ABN AMRO 

syndroom: Van syndroom: Van DoorenDooren q.q. (q.q. (iiii))

�� 34. In het algemeen zal in gevallen als het onderhavige (redding34. In het algemeen zal in gevallen als het onderhavige (reddingsoperatie door de bank van soperatie door de bank van 
een in moeilijkheden verkerende onderneming door middel van aanveen in moeilijkheden verkerende onderneming door middel van aanvullende financiering ullende financiering 
tegen zekerheidstelling) aan het vereiste van wetenschap van bentegen zekerheidstelling) aan het vereiste van wetenschap van benadeling zijn voldaan adeling zijn voldaan 
wanneer de betrokken bank en onderneming in de omstandigheden vawanneer de betrokken bank en onderneming in de omstandigheden van het concrete geval n het concrete geval 
met een redelijke mate van waarschijnlijkheid hadden kunnen voormet een redelijke mate van waarschijnlijkheid hadden kunnen voorzien dat de zien dat de 
reddingsoperatie reddingsoperatie niet niet tot succes kon leiden. Wordt de reddingsoperatie niettemin doorgtot succes kon leiden. Wordt de reddingsoperatie niettemin doorgezet ezet 
en leidt de zekerheidstelling, wanneer een faillissement van de en leidt de zekerheidstelling, wanneer een faillissement van de onderneming volgt, tot onderneming volgt, tot 
benadeling van de andere schuldeisers in hun verhaalsmogelijkhedbenadeling van de andere schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden, dan staat de en, dan staat de 
reddingsoperatie bloot aan de reddingsoperatie bloot aan de paulianapauliana. Is sprake van een . Is sprake van een bonafide reddingsoperatiebonafide reddingsoperatie en en 
heeft deze geen succes gehad (een faillissement volgt toch), danheeft deze geen succes gehad (een faillissement volgt toch), dan kwalificeert de kwalificeert de 
omstandigheid dat andere schuldeisers van de operatie per saldo omstandigheid dat andere schuldeisers van de operatie per saldo nadeel hebben geleden, de nadeel hebben geleden, de 
operatie niet als operatie niet als paulianeuspaulianeus Vgl. de conclusie onder 16 van AVgl. de conclusie onder 16 van A--G G HuydecoperHuydecoper voor HR 2 voor HR 2 
februari 2007, JOR 2007, 102. februari 2007, JOR 2007, 102. ……

�� 35. De maatstaf brengt mee dat van de bank (en de onderneming) i35. De maatstaf brengt mee dat van de bank (en de onderneming) in gevallen waarin de n gevallen waarin de 
onderneming in moeilijkheden verkeert, maar een onderneming in moeilijkheden verkeert, maar een nader onderzoek niet goed mogelijk is, nader onderzoek niet goed mogelijk is, 
extra voorzichtigheid mag worden verlangt. Onder die omstandigheextra voorzichtigheid mag worden verlangt. Onder die omstandigheden is de kans of een den is de kans of een 
reddingsoperatie succesvol zal zijn immers moeilijk in te schattreddingsoperatie succesvol zal zijn immers moeilijk in te schatten en zal de reddingsactie en en zal de reddingsactie 
slechts dan als bonafide kunnen worden aangemerkt wanneer de banslechts dan als bonafide kunnen worden aangemerkt wanneer de bank en de onderneming k en de onderneming 
ook zonder nader onderzoek niet eraan behoefden te twijfelen datook zonder nader onderzoek niet eraan behoefden te twijfelen dat een faillissement zou een faillissement zou 
uitblijven.uitblijven. De daarmee overeenstemmende nadere invulling door het hof van hDe daarmee overeenstemmende nadere invulling door het hof van het criterium et criterium ––
in in r.or.o. 23 van het tussenarrest en . 23 van het tussenarrest en r.or.o. 10 van het eindarrest . 10 van het eindarrest –– getuigt derhalve niet van een getuigt derhalve niet van een 
onjuiste rechtsopvatting.onjuiste rechtsopvatting.””

�� Conclusie AG Conclusie AG StrikwerdaStrikwerda bij Van bij Van DoorenDooren IIIIII
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Mislukte herstructurering: ABN AMRO syndroom: Van Mislukte herstructurering: ABN AMRO syndroom: Van 

DoorenDooren q.q. (q.q. (iiiiii))

�� Van Van DoorenDooren III:III:

�� RovRov 3.7: 3.7: ““.. van .. van wetenschap van benadelingwetenschap van benadeling in in 

vorenbedoelde zin sprake is indien ten tijde van de vorenbedoelde zin sprake is indien ten tijde van de 

handeling handeling het faillissement en een tekort daarinhet faillissement en een tekort daarin met een met een 
redelijke mate van waarschijnlijkheidredelijke mate van waarschijnlijkheid waren te voorzien waren te voorzien 

voor zowel de schuldenaar als degene met of jegens wie de voor zowel de schuldenaar als degene met of jegens wie de 
schuldenaar de rechtshandeling verrichtte. schuldenaar de rechtshandeling verrichtte. ““

�� RovRov 3.10: 3.10: ““een een bankbank die op verzoek van een in financidie op verzoek van een in financiëële le 

problemen verkerende onderneming overweegt problemen verkerende onderneming overweegt 
(aanvullend) krediet tegen zekerheid te verschaffen, de (aanvullend) krediet tegen zekerheid te verschaffen, de 

beschikbarebeschikbare financifinanciëële gegevensle gegevens dient te analyserendient te analyseren met met 

het oog op de vraag het oog op de vraag of een faillissement en een tekortof een faillissement en een tekort
daarin, en derhalve daarin, en derhalve benadeling benadeling van de schuldeisers, van de schuldeisers, met met 
een redelijke mate van waarschijnlijkheid zijn te een redelijke mate van waarschijnlijkheid zijn te 
voorzienvoorzien..““
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Mislukte herstructurering: Lessen (i)Mislukte herstructurering: Lessen (i)

�� Les ILes I: : 

�� Ook Ook nieuw geld tegen nieuwe zekerheden kan onder omstandigheden benanieuw geld tegen nieuwe zekerheden kan onder omstandigheden benadelingdeling zijn.zijn.

�� Vraag: Vraag: Welke Welke omstandigheden?omstandigheden?

�� Antwoord: Antwoord: Geen benadeling indienGeen benadeling indien::

�� Er nog eigen vermogen aanwezig is ten tijde van de rechtshandeliEr nog eigen vermogen aanwezig is ten tijde van de rechtshandeling;ng;

�� Nieuw geld gebruikt wordt voor aanschaf Nieuw actief;Nieuw geld gebruikt wordt voor aanschaf Nieuw actief;

�� Positief resultaat te verwachten;Positief resultaat te verwachten;

�� Zie nader Zie nader JolJol--VerhoevenVerhoeven in Rolf Verhoeven en Johan Jol, Noodkrediet in in Rolf Verhoeven en Johan Jol, Noodkrediet in 

nood? In Bancaire Zekerheid nood? In Bancaire Zekerheid LiberLiber AmicorumAmicorum Mr J.H.S.G.K. Timmerman, p. Mr J.H.S.G.K. Timmerman, p. 

225 e.v.225 e.v.

�� Nieuwe krediet wordt gebruikt om crediteuren te betalen volgens Nieuwe krediet wordt gebruikt om crediteuren te betalen volgens de waterval: de waterval: 

Zie Noot Faber in JOR 2011/19: Zie Noot Faber in JOR 2011/19: 

�� ““Van benadeling zou mijns inziens alleen dan geen sprake zijn, inVan benadeling zou mijns inziens alleen dan geen sprake zijn, indien het dien het 

aanvullende krediet zou zijn aangewend om alle (huidige en toekoaanvullende krediet zou zijn aangewend om alle (huidige en toekomstige) mstige) 

faillissementsschuldeisers pondspondsgewijs en met inachtneming faillissementsschuldeisers pondspondsgewijs en met inachtneming van ieders van ieders 

voorrang te voldoen (of voorrang te voldoen (of –– zoals de Hoge Raad reeds had aangegeven zoals de Hoge Raad reeds had aangegeven –– indien indien 

ABN AMRO de aanvullende zekerheid die zij heeft verkregen, niet ABN AMRO de aanvullende zekerheid die zij heeft verkregen, niet behoeft behoeft 

aan te spreken tot verhaal van haar vordering). aan te spreken tot verhaal van haar vordering). ““
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Mislukte herstructureringen: Lessen (Mislukte herstructureringen: Lessen (iiii))

�� Les IILes II: : 

�� De Hoge Raad heeft De Hoge Raad heeft nietniet gezegd dat het gezegd dat het bewijsvermoeden van art 43 lid  1 onder 2bewijsvermoeden van art 43 lid  1 onder 2: : 

Wetenschap van benadeling wordt vermoed aanwezig te zijn indien Wetenschap van benadeling wordt vermoed aanwezig te zijn indien zekerheid wordt zekerheid wordt 

verstrekt ter voldoening van een niet opeisbare schuld ook van tverstrekt ter voldoening van een niet opeisbare schuld ook van toepassing is oepassing is bij nieuw bij nieuw 
geld tegen nieuwe zekerhedengeld tegen nieuwe zekerheden

�� Zie ook Faber in Noot JOR 2011/19:Zie ook Faber in Noot JOR 2011/19:

�� 4. Over de toepassing van art. 43 4. Over de toepassing van art. 43 FwFw zegt de Hoge Raad in zijn arrest (helaas) niet veel. zegt de Hoge Raad in zijn arrest (helaas) niet veel. 

In cassatie is slechts aangevoerd dat het in art. 43 lid 1, aanhIn cassatie is slechts aangevoerd dat het in art. 43 lid 1, aanhef en onder 2ef en onder 2°°, , FwFw

geregelde wettelijke vermoeden van wetenschap van benadeling niegeregelde wettelijke vermoeden van wetenschap van benadeling niet geldt, indien het t geldt, indien het 

gaat om een rechtshandeling die strekt tot zekerheidstelling voogaat om een rechtshandeling die strekt tot zekerheidstelling voor een toekomstige r een toekomstige 

schuld. Volgens de Hoge Raad mist de bank belang bij deze stellischuld. Volgens de Hoge Raad mist de bank belang bij deze stelling, omdat het hof ervan ng, omdat het hof ervan 

is uitgegaan dat Hendriks Beheer zich heeft verplicht tot het stis uitgegaan dat Hendriks Beheer zich heeft verplicht tot het stellen van nieuwe ellen van nieuwe 

zekerheden voor zowel bestaande als toekomstige schulden.zekerheden voor zowel bestaande als toekomstige schulden.

�� Les III:Les III:

�� De Bank moet De Bank moet de beschikbare financide beschikbare financiëële gegevens analyserenle gegevens analyseren met het oog op de vraag met het oog op de vraag 

of of een faillissement en een tekort daarineen faillissement en een tekort daarin, en derhalve benadeling van crediteuren met , en derhalve benadeling van crediteuren met 

een een redelijke mate van waarschijnlijkheid zijn te voorzienredelijke mate van waarschijnlijkheid zijn te voorzien
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Licht aan het einde van de tunnel: de in de kern Licht aan het einde van de tunnel: de in de kern 

gezonde onderneming (i)gezonde onderneming (i)
�� Faillissement en het tekort met een redelijke mate van Faillissement en het tekort met een redelijke mate van 

waarschijnlijkheid te voorzien:waarschijnlijkheid te voorzien:

�� Oordeel voorbehouden aan de feitenrechter, niet aan de Hoge Oordeel voorbehouden aan de feitenrechter, niet aan de Hoge 
RaadRaad

�� ItIt’’s s toughtough to to makemake predictionspredictions, , especiallyespecially aboutabout the the futurefuture

�� LawrenceLawrence Peter "Yogi" Peter "Yogi" BerraBerra, geboren 12 mei 1925,  American , geboren 12 mei 1925,  American 
Major League Baseball catcher, Major League Baseball catcher, outfielderoutfielder en manageren manager

�� Niels Henrik David Niels Henrik David BohrBohr, geboren 7 oktober 1885, Deens , geboren 7 oktober 1885, Deens 
theoretisch natuurkundige en theoretisch scheikundige. theoretisch natuurkundige en theoretisch scheikundige. 

�� ButBut in in thisthis worldworld nothingnothing cancan bebe saidsaid to to bebe certaincertain in in lifelife, , exceptexcept
deathdeath and and taxestaxes

�� Benjamin Franklin 1798, letter to Benjamin Franklin 1798, letter to JeanJean--BaptisteBaptiste LeroyLeroy
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Licht aan het einde van de tunnel: de in de kern Licht aan het einde van de tunnel: de in de kern 

gezonde onderneming (gezonde onderneming (iiii))

�� Weliswaar geldtWeliswaar geldt: : CapitalismCapitalism without without bankruptcybankruptcy is is likelike
ChristianityChristianity without without hellhell

�� Frank Frank BormanBorman, , formerformer astronaut, astronaut, CommanderCommander of of ApolloApollo 8 and CEO 8 and CEO 
of of EasternEastern Air Lines in Air Lines in ChapterChapter 1111

�� Recentelijk: Elizabeth Warren,  Recentelijk: Elizabeth Warren,  HarvardHarvard Law School Professor, Law School Professor, 
bankruptcybankruptcy expertexpert

�� Maar bij: Maar bij: We have a We have a problemproblem;  ;  FailureFailure is is oftenoften notnot the best the best 
optionoption

�� Vrij naar: Houston, Vrij naar: Houston, we'vewe've had a had a problemproblem herehere en en FailureFailure is is notnot anan
optionoption, verklaringen van respectievelijk: , verklaringen van respectievelijk: CommanderCommander LovellLovell en en 
Gene Gene KranzKranz, hoofd , hoofd MissionMission ControlControl bij missie bij missie ApolloApollo 1313

http://www.nasa.gov/mission_pages/apollo/missions/apollo13.html
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Licht aan het einde van de tunnel: de in de kern Licht aan het einde van de tunnel: de in de kern 

gezonde onderneming (gezonde onderneming (iiiiii))

�� Ook op enig moment Ook op enig moment illiquide of insolvabele illiquide of insolvabele 

ondernemingonderneming kan in de kan in de kern gezondkern gezond zijn!zijn!

�� Balans en winst en verlies is beschrijven van de Balans en winst en verlies is beschrijven van de 

historie, hoeft niet bepalend te zijn voor de toekomsthistorie, hoeft niet bepalend te zijn voor de toekomst

�� De toekomst wordt niet bepaald door begrotingen in De toekomst wordt niet bepaald door begrotingen in 

spreadsheetsspreadsheets

�� Vergelijk: De Vergelijk: De AltmanAltman ZZ--scorescore in in civilibuscivilibus, A.C. van Campen met , A.C. van Campen met 

verwijzing naar omgepubliceerd arrest Hof Arnhem 1 februari verwijzing naar omgepubliceerd arrest Hof Arnhem 1 februari 

2011, te vinden op: 2011, te vinden op: 
�� http://www.vil.nl/Publicaties/Publicaties/2011http://www.vil.nl/Publicaties/Publicaties/2011--

12%20Jaarrekeningenrecht%20De%20Altman%20Z12%20Jaarrekeningenrecht%20De%20Altman%20Z--score%20in%20civilibus.pdfscore%20in%20civilibus.pdf



53

Licht aan het einde van de tunnel: de in de kern Licht aan het einde van de tunnel: de in de kern 

gezonde onderneming (gezonde onderneming (iviv))

�� Vraag: Vraag: Zijn de Zijn de stakeholdersstakeholders wellicht wellicht bereidbereid nog nog ietsiets

(extra(extra’’s) s) te doente doen??

�� Bestaande aandeelhouder stort bij in de vorm van Bestaande aandeelhouder stort bij in de vorm van 

eigen of achtergesteld vermogen en/of is bereid stuk eigen of achtergesteld vermogen en/of is bereid stuk 

van haar bestaande concurrente en/of preferente van haar bestaande concurrente en/of preferente 

vordering om te zetten in achtergesteld vermogenvordering om te zetten in achtergesteld vermogen

�� Concurrente, ja zelfs preferente crediteur is bereid Concurrente, ja zelfs preferente crediteur is bereid 

uitstel van betaling te geven en/of is bereid deel van uitstel van betaling te geven en/of is bereid deel van 

zijn vordering om te zetten in eigen vermogenzijn vordering om te zetten in eigen vermogen

�� Er cirkelt een white Er cirkelt een white knightknight om de onderneming die om de onderneming die 

bereid is additioneel kapitaal of achtergesteld bereid is additioneel kapitaal of achtergesteld 

vermogen  in te brengen vermogen  in te brengen 
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DebtDebt forfor equityequity swap als oplossingswap als oplossing

�� Ondernemingskamer 31 December 2009,  LJN BL3680, JOR Ondernemingskamer 31 December 2009,  LJN BL3680, JOR 
2010,60: 2010,60: InterInter Access Groep B.V.Access Groep B.V.

�� Inter Access Inter Access GroepGroep B.V. (IA B.V. (IA GroepGroep) in ) in financifinanciëëlele moeilijkhedenmoeilijkheden

�� GeenGeen eigeneigen vermogenvermogen, accountant , accountant weigertweigert goedkeurendegoedkeurende
verklaringverklaring 2008 2008 cijferscijfers in in verbandverband met met ontbrekenontbreken continucontinuïïteitteit

�� MinderheidsaandeelhouderMinderheidsaandeelhouder, , ookook eeneen van de van de grootstegrootste crediteurencrediteuren
wilwil debt to equity swap debt to equity swap doendoen;  ;  MeerderheidsaandeelhouderMeerderheidsaandeelhouder wilwil
datdat nietniet. . 

�� OndernemingskamerOndernemingskamer grijptgrijpt in,  en HR in,  en HR houdthoudt oordeeloordeel
OndernemingskamerOndernemingskamer in stand, HR 25 in stand, HR 25 februarifebruari 2011, LJN BO70672011, LJN BO7067FD  11022010

Gedwongen medewerking aan een debt for equity swap; een 
(on)mogelijkheid? Johan Jol
http://www.legalhoudini.nl/images/upload/DES%20artikel%20versie%20concept%2017%20
septemberdef(1).pdf

F. Ekelboom, Ondernemingsrecht 2011/99
NJ 2011/335, noot Van Schilfgaarde
JOR 2011/115, noot Doorman
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De reikwijdte van de onderzoeksplicht van de Bank, De reikwijdte van de onderzoeksplicht van de Bank, 

persoonlijke visiepersoonlijke visie

�� De maatschappelijke positie van de bank reikt niet verder dan eeDe maatschappelijke positie van de bank reikt niet verder dan een eventuele n eventuele 
paulianapauliana ten behoeve van de bij de onderneming betrokken crediteuren. ten behoeve van de bij de onderneming betrokken crediteuren. 

�� De De onderzoekplicht van de bank is beperkt tot de beschikbare gegeveonderzoekplicht van de bank is beperkt tot de beschikbare gegevensns zoals zoals 
deze door de klant zijn aangeleverd en op het onderzoeken van dedeze door de klant zijn aangeleverd en op het onderzoeken van de visie van de visie van de 
klant of er naar het oordeel van de klant licht aan het einde vaklant of er naar het oordeel van de klant licht aan het einde van de tunnel is.n de tunnel is.

�� De bank mag in beginsel De bank mag in beginsel afgaan op de juistheidafgaan op de juistheid van die van die gegevensgegevens en, zolang de en, zolang de 
klant zelf verder wil gaan, dat er licht aan het einde van de tuklant zelf verder wil gaan, dat er licht aan het einde van de tunnel is.nnel is.

�� GeenGeen zelfstandige verplichting van de bank om onafhankelijkezelfstandige verplichting van de bank om onafhankelijke externe externe 
validatievalidatie te vragen van standpunt van de klant, ook een validatie heeft gte vragen van standpunt van de klant, ook een validatie heeft geen een 
toekomstvoorspellende kracht!toekomstvoorspellende kracht!

�� Maar: Maar: ifif tootoo goodgood to to bebe truetrue: : itit isis: Verplichting tot : Verplichting tot nader onderzoek.nader onderzoek.

�� Op welke moment Op welke moment tootoo goodgood to to bebe truetrue? Bank heeft wetenschap dat beschikbare gegevens ? Bank heeft wetenschap dat beschikbare gegevens 
onjuist zijn en/of dat er geen licht meer aan het einde van de tonjuist zijn en/of dat er geen licht meer aan het einde van de tunnel is!unnel is!

�� In dat geval: In dat geval: opzeggingopzegging of in ieder geval of in ieder geval bevriezen kredietbevriezen krediet!!
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Een actueel praktijkvoorbeeld, hoe te handelen?Een actueel praktijkvoorbeeld, hoe te handelen?

BRON: FD 4-6-2011
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Een actueel praktijkvoorbeeld, hoe te handelen?Een actueel praktijkvoorbeeld, hoe te handelen?

� Ondersteunende maatregelen glasgroenteteelt

� De EHEC-crisis heeft grote gevolgen voor glasgroentetelers. Tot op heden is de bron van 

de bacterie nog niet bekend en daarom blijft de situatie vanwege de exportstops van 

diverse landen zeer zorgelijk.

� Maatregelen

� Om de getroffen bedrijven financieel te verlichten, zijn er een aantal maatregelen 

getroffen. Deze maatregelen zijn specifiek bestemd voor glasgroentetelers die te kampen 

hebben met liquiditeitstekorten als gevolg van de EHEC-crisis. Omdat we nog geen zicht 

hebben op de verdere ontwikkelingen gelden deze maatregelen vooralsnog voor  een 

periode van 3 maanden:

� Op de eerste plaats het uitstellen van de inperkingen op seizoensfinanciering c.q. 

oogstkrediet;

� Vervolgens uitstel van aflossingen op uw leningen met verlenging van de looptijd;

� Als er dan nog aantoonbare liquiditeitstekorten zijn, kunnen we hierin tegemoet komen 

via een overbruggingslening tot uiterlijk 31 december 2011 tegen gunstige condities; (2% 

vaste rente, geen behandelingskosten)

Bron: Internetsite Rabobank via google zoekterm: ehec Rabobank

http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/westland/nieuws/items/ondersteunende_maatregelen_glasgroenteteelt
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Gefaseerd afbouwen:Gefaseerd afbouwen:

de euforie van de Rabobank : Mr de euforie van de Rabobank : Mr ButtermanButterman q.q. / q.q. / AmlinAmlin

q.q. (i)q.q. (i)
�� Rabobank verleent r.Rabobank verleent r.--c. krediet aan c. krediet aan AmlinAmlin in 1999in 1999

�� Vanaf 2001: diverse (al dan niet) tijdelijke Vanaf 2001: diverse (al dan niet) tijdelijke 
kredietoverschrijdingenkredietoverschrijdingen

��   Rabobank zegt krediet Rabobank zegt krediet   formeelformeel  op en wel op 31 juli 2003 en op en wel op 31 juli 2003 en 

sommeert te betalen voor 15 augustus 2003sommeert te betalen voor 15 augustus 2003

�� Op 11 september 2033 wordt gefaseerde afbouw afgesproken Op 11 september 2033 wordt gefaseerde afbouw afgesproken 

�� Nadien  de tijd genomen om zekerheid te gelden te maken, Nadien  de tijd genomen om zekerheid te gelden te maken, 
onder andere verpanding vordering op koper bedrijfspand, (12 onder andere verpanding vordering op koper bedrijfspand, (12 

december 2003)december 2003)

��     transport en betaling aan notaris (16 februari 2004)transport en betaling aan notaris (16 februari 2004)

��   faillissement (17 februari 2004)faillissement (17 februari 2004)

�� inschrijving akte en betaling bank (17 februari 2004) (NB: ABC inschrijving akte en betaling bank (17 februari 2004) (NB: ABC 
levering, niet via vermogen levering, niet via vermogen AmlinAmlin))

HR 14 januari 2011, LJN: BN7887, JOR 2011/343, NJ 2011/366
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Gefaseerd afbouwen:Gefaseerd afbouwen:

de euforie van de Rabobank : Mr de euforie van de Rabobank : Mr ButtermanButterman q.q. / q.q. / AmlinAmlin

q.q. (q.q. (iiii))

�� Curator stelde: na opzegging doormodderen Curator stelde: na opzegging doormodderen 

betekent geen recht meer op de zekerheden; betekent geen recht meer op de zekerheden; 

bovendien opbrengst koop niet meer verrekenen bovendien opbrengst koop niet meer verrekenen 

omdat ontvangen na faillissementsdatumomdat ontvangen na faillissementsdatum

�� HR: HR: HofHof’’ss oordeel dat de oordeel dat de factofacto wel krediet blijven wel krediet blijven 

geven dus opzegging niet relevant, is begrijpelijk; geven dus opzegging niet relevant, is begrijpelijk; 

voorts: curator q.q. kan niet schade namens voorts: curator q.q. kan niet schade namens 

bepaalde crediteuren vorderen bepaalde crediteuren vorderen 
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Gefaseerd afbouwen:Gefaseerd afbouwen:

de euforie van de Rabobank : Mr de euforie van de Rabobank : Mr ButtermanButterman q.q. / q.q. / AmlinAmlin

q.q. (q.q. (iiiiii))

�� Schijn van kredietwaardigheid: bank aansprakelijk indien, Schijn van kredietwaardigheid: bank aansprakelijk indien, 

criteria AG Timmerman mede naar aanleiding van criteria AG Timmerman mede naar aanleiding van 
proefschrift proefschrift BakkerusBakkerus::

1.1. Door de bank actief gewekte schijn van kredietwaardigheid van Door de bank actief gewekte schijn van kredietwaardigheid van 
kredietnemerkredietnemer

2.2. De beleidsbemoeienis van de bank met en zeggenschap over de De beleidsbemoeienis van de bank met en zeggenschap over de 
kredietnemerkredietnemer

3.3. Kredietonwaardigheid van kredietnemerKredietonwaardigheid van kredietnemer

4.4. De kenbaarheid voor de bank van de kredietonwaardigheid van De kenbaarheid voor de bank van de kredietonwaardigheid van 
kredietnemerkredietnemer

5.5. De De diligentieplichtdiligentieplicht van de medeschuldeisers zelf: zelf waken voor de van de medeschuldeisers zelf: zelf waken voor de 
eigen belangeneigen belangen

6.6. Het bestuur van kredietnemer heeft primaire verantwoordelijkheidHet bestuur van kredietnemer heeft primaire verantwoordelijkheid in in 
verhouding crediteuren.verhouding crediteuren.
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Gefaseerd afbouwen:Gefaseerd afbouwen:

de euforie van de Rabobank : Mr de euforie van de Rabobank : Mr ButtermanButterman q.q. / q.q. / AmlinAmlin

q.q. (q.q. (iviv), AG 4.33), AG 4.33

��   ””Van groter belang is m.i. echter de Van groter belang is m.i. echter de 
omstandigheid dat de bank op het moment van omstandigheid dat de bank op het moment van 

de verlenging van het krediet met partijen de verlenging van het krediet met partijen 

(indirect bestuurders) te maken had die (indirect bestuurders) te maken had die 

vertrouwenvertrouwen hadden in de toekomst van hadden in de toekomst van AmlinAmlin en en 

dit vertrouwen dit vertrouwen met prognoses konden met prognoses konden 
onderbouwen die zij aan de bank hadden onderbouwen die zij aan de bank hadden 
overgelegd en waarop de bank volgens het hof overgelegd en waarop de bank volgens het hof 
mocht afgaanmocht afgaan. Ik meen dat daarmee aan het . Ik meen dat daarmee aan het 

derde en vierde element voor aansprakelijkheid derde en vierde element voor aansprakelijkheid 

niet is voldaan.niet is voldaan. ” ”


